Iedereen in Utrecht kan
sporten en bewegen
Utrechts Sportakkoord
24 juni 2019

Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen
Stip op de horizon voor de sport in Utrecht
Utrecht zet in op drie thema’s die nauw met elkaar verweven zijn
De ondertekenaars van het Utrechts Sportakkoord zetten zich er gezamenlijk
voor in dat iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen. Het Utrechts
Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord:
vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en
bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat
in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. Naast de
ervaringen in de dagelijkse praktijk is de urgentie van de drie thema’s in
gesprek met de sportclubs en de bijeenkomst op 24 april 2019 bevestigd.
De drie thema’s zijn sterk met elkaar verweven: iedereen kan meedoen, met
plezier en binnen een veilige omgeving, bij vitale sportaanbieders.
Speerpunten Utrechts Sportakkoord zijn impulsen op bestaand beleid:
verbinding, kennisdeling en samenwerking
Utrecht heeft ruime ervaring op de thema’s die genoemd zijn in het
Nationale Sportakkoord. Het huidige sportbeleid sluit direct aan op de
thema’s uit dit akkoord. Met het Utrechts Sportakkoord geven we daarom
de komende jaren, binnen het lopende beleid, impulsen aan tien
speerpunten. De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Utrecht is
de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende
betrokken partijen in dit akkoord. Gezamenlijk vergroten we de impact en
zorgen we ervoor dat iedereen in Utrecht kan sport en bewegen. Wat we
doen is dus niet nieuw voor Utrecht maar de manier waarop we het
uitvoeren krijgt een enorme impuls met dit akkoord.

Een
positieve
sportcultuur

Vitale sport
aanbieders

Inclusief
sporten en
bewegen

Noot: daar waar we het in dit Sportakkoord hebben over sportaanbieders,
doelen we op alle organisaties die sportaanbod organiseren voor inwoners
van de gemeente Utrecht. Dit zijn Utrechtse sportverenigingen, kleine
zelfstandige aanbieders en commerciële organisaties.

De speerpunten zijn
geïnitieerd vanuit
één thema maar
dragen veelal bij
aan meerdere
thema’s
1.

Vergroten van het aantal
vrijwilligers in de sport
2. Versterken en verbreden van
sportondersteuning
3. Realiseren van passend
sportaanbod
4. Pedagogische versterking van
sportaanbieders
5. Versterken van de samenwerking
rondom het kind
6. Verhogen jeugdparticipatie
in de sport
7. Vergroten van de bekendheid
van sport en bewegen
8. Versterken van de verbinding
Sport, Zorg en Welzijn
9. Vergroten van bekendheid en
impact financiële regelingen
10. Vergroten toegankelijkheid
sportaccommodaties

Vitale sport
aanbieders

Een positieve
sportcultuur

Inclusief
sporten en
bewegen

Samenwerken aan challenges binnen de speerpunten
Invulling van de rol van Utrecht als Living Lab

In Utrecht samenwerken aan challenges: samenbrengen van expertises
Wij zien het Utrechts Sportakkoord als kans om een impuls te geven aan de samenwerking met de partners in
de stad. Utrecht legt daarom binnen haar rol als Living Lab de focus op de manier van samenwerking met de
andere partners in het realiseren van de ambities en doelstellingen van het Utrechts Sportakkoord. Dit doen we
door het uitzetten van concrete challenges. Challenges zijn vragen en uitdagingen binnen één of meer van de
speerpunten waarbij we de partners in het Utrechts Sportakkoord uitdagen hun expertise en ervaring in te
zetten om tot een invulling of oplossing te komen. We streven hierin naar samenwerking tussen verschillende
partners. Door verschillende expertises samen te brengen gaan we er vanuit dat we tot vernieuwende ideeën
en oplossingen komen. We monitoren het proces en de uitkomsten van deze challenges actief om de aanpak
continu aan te kunnen scherpen en ervaringen breed te kunnen delen (vanuit de rol als Living Lab).

Denk mee met de sport in
Utrecht!
Draagt jouw organisatie de sport
een warm hart toe? Vinden jouw
medewerkers het leuk mee te
denken én doen om meer mensen
in Utrecht in beweging te
brengen? Sluit je dan aan bij dit
Sportakkoord en denk mee.

Onze ambitie
Vitale
sport
aanbieders

Vitale sportaanbieders, mede dankzij de
expertise en inzet van de partners in de stad

Sport- en beweegaanbieders vormen het fundament van de georganiseerde sport in
Utrecht. Het is daarom van belang dat zij vitaal zijn. Een vitale sport- of
beweegaanbieder heeft de basis op orde. Dat betekent dat de organisatie:
• Financieel gezond is
• Een krachtig bestuur of leiding heeft
• Een gezonde ontwikkeling in ledenaantal en vrijwilligers ziet
• Een passende accommodatie heeft
• Een positieve sportcultuur kent
• En een realistische visie op en een helder plan voor de toekomst heeft
We zetten in op verbinding, kennisdeling en samenwerking met het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties om een belangrijke impuls te geven aan de vitaliteit van
sportaanbieders.
Drie speerpunten benoemd binnen het thema Vitale sportaanbieders

1. Vergroten
van het aantal
vrijwilligers in
de sport

2. Versterken
en verbreden
van sport
ondersteuning

3. Realiseren
van passend
sportaanbod

Thema: Vitale sportaanbieders

Vergroten van het aantal vrijwilligers in de sport
Samenwerken met partners in de stad op zoek naar de juiste match
De georganiseerde sport kan niet zonder vrijwilligers. Dankzij hun inzet kan er
wekelijks gesport en bewogen worden op de sportclubs. Dat geldt niet alleen voor
bestuurders, maar ook voor trainers, coaches en ouders die van en naar
uitwedstrijden rijden. Utrechtse sportclubs staan veelal voor de uitdaging voldoende
vrijwilligers te werven en te behouden. Utrecht heeft in onze ogen een enorm
potentieel aan vrijwilligers. We zetten daarom in op het vinden en binden van de
juiste personen. Dit zijn wellicht Utrechters die nu nog geen vrijwilligersrol vervullen
maar we denken ook aan voormalige bestuurders en vrijwilligers die vanuit hun
kennis en ervaring nog steeds een bijdrage willen en kunnen leveren.
Randvoorwaarde voor het binden van vrijwilligers is het waarderen van deze
vrijwilligers. Dat verdient grote aandacht.

Hoofdactiviteiten
1. Intensiveren van de samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Utrecht en gezamenlijk optrekken in
campagne(s) om Utrechters aan te sporen tot vrijwilligerswerk in de sport.
2. Intensiveren van de samenwerking met het bedrijvennetwerk in Utrecht om vrijwilligers te werven en te
matchen aan de concrete behoeften binnen sportaanbieders.
3. Gezamenlijk waarderen van vrijwilligers, onder andere door vrijwilligers in de spotlight te zetten en ze de
persoonlijke aandacht te geven die ze verdienen.

#1

Thema: Vitale sportaanbieders

Versterken en verbreden van sportondersteuning

Activeren van het Utrechts netwerk ten behoeve van alle sportaanbieders
De onderwerpen waar sportaanbieders tegenwoordig mee te maken hebben zijn divers
en vaak complex, denk aan AVG of BTW-vrijstelling in de sport. Het managen van deze
uitdagingen vraagt dan ook om bepaalde deskundigheid en kennis. Sportaanbieders,
groot of klein, in club- of ander verband, hebben ieder hun eigen
ondersteuningsvraagstukken. Utrecht heeft veel maatschappelijk betrokken
organisaties met kennis en expertise die zij in willen zetten om de vitaliteit van
sportaanbieders te versterken. We zetten er op in vraag vanuit sportaanbieders en
aanbod vanuit de Utrechtse organisaties aan elkaar te matchen. Hiermee versterken we
samen het fundament van de sport.
Hoofdactiviteiten
1. Vormen van een netwerk van Utrechtse organisaties die met hun vakkennis en
expertise sportaanbieders kunnen ondersteunen bij uitdagingen.
2. Matchen van vraag vanuit de sportclubs aan de expertise van de Utrechtse
organisaties, met behulp van SportUtrecht.
3. Aan elkaar verbinden van anders georganiseerde aanbieders en kleine
zelfstandigen ten behoeve van kennisdeling.
4. Verbinden van anders georganiseerde aanbieders (vaak klein en minder vitaal) aan
(vitale) verenigingen om continuïteit van het (vaak laagdrempelige) aanbod
mogelijk te maken.

#2

Thema: Vitale sportaanbieders

Realiseren van passend sportaanbod

#3

Slim samenwerken ten behoeve van informatie, inspiratie en innovatie bij clubs
De stad groeit in 2030 naar zo’n 430.000 inwoners. Met de groei
van de stad neemt ook de vraag naar passend sport- en
beweegaanbod toe. Daarnaast zien we dat wensen en behoeften
van sporters veranderen. Dit heeft impact op het benodigde
aanbod. Het is belangrijk dat Utrechtse sportaanbieders goed
geïnformeerd zijn over de groei van de stad en de trends en
ontwikkelingen in het sportlandschap én dat ze geholpen worden
deze kennis toe te passen op hun eigen situatie. Deze kennis en
expertise ligt bij verschillende organisaties in de stad. We
ambiëren dat de verschillende organisaties in de stad
samenwerken om doorontwikkeling van het bestaande
sportaanbod en innovatie bij sportaanbieders te helpen
realiseren.
Hoofdactiviteiten
1. Informeren en inspireren van alle Utrechtse sportaanbieders (verenigingen, anders georganiseerde
aanbieders, kleine zelfstandigen, etc.) over de groei van de stad en over trends en ontwikkelingen.
2. Vormen van een netwerk van Utrechtse organisaties die met hun vakkennis en expertise
sportaanbieders kunnen ondersteunen bij innovaties en sport- en beweeginitiatieven.
3. Ondersteunen van sportaanbieders bij het opstellen van hun toekomstvisie (propositie / innovatie)
4. Kennisdeling op het gebied van nieuw sportaanbod en vernieuwende lidmaatschapsvormen.

Challenge
Ontwikkelen van nieuw
innovatief sport aanbod en/of
lidmaatschapsmodel

Onze ambitie
Een
positieve
sportcultuur

Een positieve sportcultuur waarbij het kind
centraal staat

Een positieve (pedagogische) sportcultuur is een verenigingsklimaat waarbij kinderen
met plezier en in een veilige omgeving kunnen sporten. Ouders en verzorgers zijn
positieve supporters en trainers/coaches hebben aandacht voor de ontwikkeling van
het kind. Wanneer er sprake is van een positieve sportcultuur, worden de positieve
effecten van sport echt van waarde.
Een positieve sportcultuur draagt bij aan:
• De ontwikkeling van het kind
• De werving en het behoud van leden en vrijwilligers
• Het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Drie speerpunten benoemd binnen het thema Een positieve sportcultuur

4. Pedagogische
versterking
van sportaanbieders

5. Versterken
van de samenwerking
rondom het
kind

6. Verhogen
jeugd
participatie in
de sport

Thema: Een positieve sportcultuur

Pedagogische versterking van sportaanbieders
Inhoud en ondersteuning in alle geledingen op de agenda

#4

Een positieve (pedagogische) sportcultuur is één van de indicatoren van de vitaliteit van een
sportaanbieder. Bij aanbieders met een positieve sportcultuur sporten en bewegen de leden met plezier
(en blijven ze dat langer doen), is er vaak sprake van een grote (ouder)betrokkenheid en inzet van
vrijwilligers, vindt er minder ongewenst gedrag plaats en draagt de sport op een positieve wijze bij aan de
ontwikkeling van kinderen.
Er gaat veel goed in Utrecht: veel sportaanbieders hebben aandacht voor een positieve sportcultuur en
denken na over de vraag ‘hoe gaan we met elkaar om binnen de club?’. Zij vinden het van belang dat
trainers, coaches, begeleiders, ouders en sporters die cultuur ook onderschrijven en uitdragen..
Tegelijkertijd hebben sportaanbieders vragen over het vergroten van de ouderbetrokkenheid en de
pedagogische vaardigheden van trainers en het omgaan met lastig gedrag van jeugd.
Hoofdactiviteiten
1. Het thema ‘Een positieve sportcultuur’ permanent op de agenda binnen Utrechtse sportclubs
houden.
2. Sportclubs werken aan het op orde brengen en houden van de basis en worden hierbij ondersteund.
Dat betekent:
o Clubs werken met gedrags- en omgangsregels
o Clubs stellen een VOG verplicht bij vrijwilligers die werken met jeugd
o Clubs weten de weg te vinden naar het Centrum Veilige Sport
o Ieder team heeft een trainer.
3. Inzichtelijk maken en communiceren van ondersteuningsmogelijkheden: pedagogische
ondersteuning van trainers, verenigingsondersteuning bij het werken aan een positieve sportcultuur,
dilemmatrainingen, stappenplannen, goede voorbeelden, cursussen, bijeenkomsten, etc.

Challenge
Bedenk met elkaar een
creatieve campagne om een
positieve sportcultuur te
promoten.
Challenge
Ontwikkel concrete
initiatieven om de basis van
een positieve sportcultuur te
versterken

Thema: Een positieve sportcultuur

Versterken van de samenwerking rondom het kind
Het Netwerk Sportief Vermogen activeren vanuit één gezamenlijke visie
In Utrecht zijn veel organisaties en professionals werkzaam rondom het kind. Dit vraagt
om goede afstemming en samenwerking tussen deze partijen en de sport, zodat:
• Alle jeugd kan meedoen in de sport, ook die kinderen en jongeren die extra
ondersteuning nodig hebben
• Kinderen en jongeren een warme overdracht ervaren van activiteiten op school, naar
activiteiten in de wijk, naar reguliere sport
• Sportaanbieders de juiste professionele ondersteuning ontvangen bij hun vragen en
(latente) behoeften
• Sportaanbieders meer verbonden zijn met de jeugdprofessionals in de wijk en vice
versa.
In het netwerk Sportief Vermogen werken maatschappelijke organisaties en de sport
met elkaar samen aan de ambities van een positieve sportcultuur. Het netwerk heeft
een aanjagende en stimulerende rol in het realiseren van een (meer) positieve
sportcultuur door actief bij te dragen aan de pedagogische versterking van de sport.
Hoofdactiviteiten
1. Inrichten van een goed functionerend Netwerk Sportief Vermogen inclusief een
trekker voor de komende drie jaar en het aansluiten van alle verschillende partijen.
2. Uitwerken en inbedden van een gezamenlijke pedagogische visie; inclusief
actieplan voor de komende drie jaar.
3. Realiseren van meer ‘Sport doet meer’ clubs die zich inzetten voor kwetsbare
jeugd.

#5

Thema: Een positieve sportcultuur

Verhogen jeugdparticipatie in de sport

Stimuleren van meer inspraak en betrokkenheid van jeugd binnen de club

#6

Het actief betrekken van de jeugd bij de sportclub biedt grote kansen
voor sportaanbieders. Bij actief betrekken denken we aan een
jeugdraad, het laten organiseren van activiteiten voor en door
jongeren of aan het betrekken van oudere jeugd bij het training geven.
Dit heeft voordelen voor zowel de sportclub als de jeugd. Denk aan:
minder uitstroom van oudere jeugd, meer continuïteit, meer
vrijwilligers, zelfs lagere kosten en kinderen en jongeren ontwikkelen
op deze manier verschillende talenten, vaardigheden en competenties.
In Utrecht willen we dat jeugd kan meepraten en gehoord wordt
(Utrecht Kinderrechtenstad), dat kinderen en jongeren een steentje
bijdragen en eigenaarschap ervaren. Om die reden zetten we in op het
vergroten van de jeugdparticipatie in de sport.

Hoofdactiviteiten
1. Bevorderen van kennisdeling op het gebied van jeugdparticipatie
door middel van sportnetwerken, themabijeenkomsten en het
delen van goede voorbeelden.
2. Vraaggericht ondersteunen van sportclubs op dit thema. Een
mogelijk in te zetten middel is WHOZ Next.

Challenge
Oproep om te komen tot
nieuwe creatieve ideeën hoe
jeugdparticipatie te verhogen

Onze ambitie
Inclusief
sporten en
bewegen

Een inclusief sportklimaat waarin we samen
drempels tot sport en bewegen zoveel mogelijk
wegnemen

Sport en bewegen draagt bij aan een goede lichamelijke en mentale
gezondheid. Zowel preventief als bij het verminderen van klachten.
Daarnaast heeft sport en bewegen veel positieve effecten op sociaal vlak.
Sport en bewegen zorgt ervoor dat mensen kunnen meedoen, het geeft
plezier, het zorgt voor contact en verbindt. Sport en bewegen geeft
mensen een positiever zelfbeeld en vergroot eigen kracht.

Elke Utrechter moet deze positieve effecten van sport en bewegen kunnen
ervaren. Toch zien we dat sport en bewegen niet voor iedereen
vanzelfsprekend is. Bewoners met een lage sociaaleconomische status,
bewoners met een migratieachtergrond, ouderen en bewoners met een
chronische ziekte of beperking blijven achter in sport- en
beweegdeelname. In Utrecht streven we naar een inclusief sportklimaat.
Iedereen is welkom en kan meedoen. Waar drempels ervaren worden,
proberen we deze zoveel mogelijk weg te nemen.

Vier speerpunten benoemd binnen het thema Inclusief sporten en bewegen

7. Vergroten
van de
bekendheid
van sport en
bewegen

8. Versterken
van de
verbinding
Sport, Zorg en
Welzijn

9. Vergroten
van
bekendheid
en impact
financiële
regelingen

10. Vergroten
toegankelijkheid
sportaccommodaties

Thema: Inclusief sporten en bewegen

Vergroten van de bekendheid van sport en beweegaanbod
We brengen sport en bewegen naar de Utrechter toe
Passend sport en beweegaanbod is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve
sportinfrastructuur. Er is veel laagdrempelig beweegaanbod in de wijken maar dat
aanbod is niet bij iedereen bekend. Op www.sportstad-utrecht.nl staat al het sport- en
beweegaanbod in Utrecht, zowel het aanbod bij de sportclubs als ook het
laagdrempelige beweegaanbod in de wijk. We zetten in op het vergroten van de
bekendheid van dit aanbod.

Hoofdactiviteiten
1. Vergroten van de bekendheid en impact www.sportstad-utrecht als centrale plek
voor al het sport- en beweegaanbod in Utrecht.
2. Inzichtelijk maken van het sport- en beweegaanbod via niet-digitale kanalen:
o daar waar Utrechters zijn zoals in buurthuizen en gezondheidscentra
o via professionals die met bewoners in contact staan.
3. Inzetten van rolmodellen en ambassadeurs om bewoners met een afstand tot sport
en bewegen te inspireren en te motiveren tot bewegen.

Challenge
Hoe vergroten we het bereik
van het aanbod op
www.sportstad-utrecht.nl?

#7

Thema: Inclusief sporten en bewegen

Versterken van de verbinding Sport, Zorg en Welzijn
Verbinden, kennisdelen en samenwerken in het belang van Utrechters
Sport en bewegen heeft niet alleen positieve fysieke effecten. Sport en bewegen
kan ook helpen bewoners uit hun sociaal isolement te halen, het draagt bij aan
activering en kan zorgen voor afleiding bij andere problematiek. Een deel van de
bewoners met een grote afstand tot sport en bewegen heeft contact met één of
meerdere professionals in de wijk. Het is belangrijk dat professionals de
toegevoegde waarde van sport en bewegen op het netvlies hebben en weten wie
zij kunnen inschakelen om bewoners in beweging te krijgen. Uit ervaring blijkt dat
wanneer bewoners op verschillende contactmomenten met sport en bewegen in
aanmerking komen de kans groter is dat zij de stap zetten naar sporten bewegen
en ook over langere tijd in beweging blijven.
Hoofdactiviteiten
1. Stimuleren dat professionals in de wijk het belang van sport en bewegen op
het netvlies hebben, zodat zij bewoners hiermee in contact kunnen brengen.
Ervaringsdeskundigen en ambassadeurs kunnen hier een rol in spelen.
2. Vormen van een netwerk van Utrechtse organisaties die met hun vakkennis
en expertise sportaanbieders kunnen ondersteunen bij hun
maatschappelijke ambities en/of het bereiken van specifieke doelgroepen.
3. Kennisdeling en verbinding faciliteren tussen de partners in de stad op het
gebied van sport- en beweeginitiatieven: om van elkaar te leren, samen te
werken en te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden.

#8

Thema: Inclusief sporten en bewegen

Vergroten bekendheid en impact financiële regelingen
Impuls aan U-pas in combinatie met Paul Verweel Sportfonds

#9

Sport en bewegen kost geld. Financiën worden vaak genoemd als drempel tot
sport en bewegen. Utrecht heeft regelingen als de U-pas en het Paul Verweel
Sportfonds. Deze regelingen dragen bij aan het toegankelijk houden van sport en
bewegen voor bewoners die minder te besteden hebben. De U-pas wordt al veel
gebruikt voor sport en bewegen. Het Paul Verweel Sportfonds wordt zo veel
aangevraagd dat extra financiering nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen.

Hoofdactiviteiten
1. Vergroten van de impact van de U-pas door sport en bewegen meer onder
de aandacht te brengen van U-pas houders. Dit doen we via de bestaande
communicatiekanalen. Ook verkennen we de mogelijkheid fittesten voor
U-pashouders te organiseren.
2. Vergroten van het budget van het Paul Verweel Sportfonds om meer
Utrechtse kinderen te kunnen ondersteunen in de aanschaf van sportkleding
en –attributen. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheden tot sponsoring.
3. Intensiveren van de samenwerking tussen het U-pasbureau en het Paul
Verweel Sportfonds. Door samen te werken en gebruik te maken van het
U-pas portaal werken we efficiënter en vergroten we de impact.

Challenge
Hoe verdubbelen we het budget
binnen het
Paul Verweel Sportfonds
voor eind 2021?

Thema: Inclusief sporten en bewegen

Vergroten toegankelijkheid sportaccommodaties
Bestaande regelingen slim benutten

We ambiëren dat alle sportaccommodaties in Utrecht toegankelijk zijn. Bij de )ver)bouw
van gemeentelijke sportorganisaties hanteren we de Utrecht Standaard Toegankelijk.
Vanuit het Nationaal Sportakkoord is de BOSA subsidieregeling opgesteld waar
sportaanbieders gebruik van kunnen maken om hun accommodatie toegankelijker te
maken. De regelingen en ondersteuningsmogelijkheden zijn niet bij alle sportaanbieders
bekend. Vanuit het Utrechts Sportakkoord promoten we deze en roepen we
sportaanbieders op er gebruik van te maken.
Hoofdactiviteiten
1. Vergroten van de bekendheid van bestaande mogelijkheden tot het toegankelijker
maken van sportaccommodaties.
o De BOSA subsidieregeling vergoedt een deel van de kosten die gemaakt worden
om aanpassingen met betrekking tot toegankelijkheid door te voeren.
o SOLGU en SportUtrecht werken samen om bij verenigingen een
accommodatiescan uit te voeren. De scan brengt knelpunten in de
toegankelijkheid van de accommodatie in kaart. Op basis daarvan wordt advies
gegeven over aanpassingen in de toegankelijkheid. De gewenste aanpassingen
kunnen vervolgens worden ingebracht als Social Return On Investment casus.

Challenge
Hoe kunnen we verenigingen
stimuleren gebruik te maken
van de BOSA regeling?

#10

De implementatie van het Utrechts Sportakkoord
Met elkaar aan de slag!

De ondertekening van dit Utrechts Sportakkoord is het begin. Nu gaan we met elkaar van start om
ervoor te zorgen dat iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen. Zoals eerder benoemd zijn de
speerpunten niet nieuw voor Utrecht. Dit Sportakkoord geeft wel een extra impuls aan de sport in de
stad. Met de betrokken partners per speerpunt gaan we een concreet vervolg geven aan de gemaakte
afspraken. Ook de challenges worden nader uitgewerkt. De Gemeente Utrecht stelt voor de uitvoering
van het sportakkoord middelen beschikbaar.
Concreet nieuws over de vervolgstappen volgt direct na de zomervakantie.
Blijf op de hoogte via www.sportutrecht.nl/sportakkoord.

Denk en doe mee met de sport in Utrecht!
Op welke speerpunten kan en wil jouw
organisatie een bijdrage leveren?
Wat is jullie expertise? En bij welke
speerpunten ligt jullie energie?
Na de zomer benaderen we de partners in
het Utrechts Sportakkoord actief maar geef
vooral alvast je interesse aan via
info@sportutrecht.nl.

